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Den české státnosti, svátek sv. Václava
Tradiční oslava proběhla v režii Spolku Nobiscum Humanitas na zámku Blatná 28. září, tentokrát bez průvodu, protože
kvůli stavbě kruhového objezdu je velký provoz v ulici na Příkopech. Program, který podpořil Jihočeský kraj v rámci
projektu “Slavíme společně” a Město Blatná, byl rozmanitý a (snad) všem se líbil. Pro připomenutí přinášíme fotograﬁe.
B.M.
Valérie Zawadská a Jiří Rössler

ZUŠ Blatná - Dudáci a H-Band

Chrámový sbor vedený Ludmilou Vlkovou

Mažoretky PREZIOSO TJ Sokol Blatná
Dětský koutek s Janem Kostrounem

Ateliérová a průkazková fotograﬁe, svatby, oslavy, konference, maturitní plesy.
Velkoformátový tisk do formátu B0+, černobílé i barevné kopírování a tisk do formátu
A3 - katalogy, letáky, brožury, kalendáře. Velký výběr fotoaparátů, rámů, albumů,
náplní do tiskáren. Blatná, T.G. Masaryka 112, tel. 383 423 492, foto@mako.cz
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KDYŽ NA DUŠIČKY JASNÉ POČASÍ PANUJE, PŘÍCHOD ZIMY TO OZNAMUJE
Rána protkaná hustou mlhou, chladem
i množstvím padajícího barevného listí, kdy
stromy odkládají svůj šat a odhalují tak bohaté
koruny spletitých větví, jen potvrzují fakt, že
se zima přiblížila.
Nastávající čas dušičkový, prodlužující se
noc a krátící se den, jsou toho dalším důkazem.
Jen krátce poté zvolna naváže čas adventní,
čas předvánoční…

Poděkování
Blatenské strojírny Blatná s.r.o. děkují
panu Romanu Koubovi a jeho spolupracovníkům za skvěle odvedenou práci
na rekonstrukci kancelářské budovy a zároveň oceňují vstřícnost a profesionalitu
při řešení problémů, které v rámci rekonstrukce nastaly
Jana Kudrlová

NA WEBU SI
MŮŽETE PŘEČÍST:
Článek - „V LŮNĚ LESŮ NA
BLATENSKU
Inzerát - VISHAY ELECTRONIC
s.r.o., závod Blatná Sfernice

KOUZLO PŘÍRODY A ČESKÉ VÁNOCE
Letošní vánoční prodej, který jsme zaměřili zejména na ozdoby a dekorace z přírodních
materiálů pomalu pokračuje. Vánoční přání,
kouzelné pohledy i papírové betlémy jsou již
v naší nabídce. Jako novinku pro vás mimo
jiné máme papírový betlém od blatenského
rodáka Jana Hály.
Nabídku keramiky zase obohatily dětské
práce, které pro vás máme zcela zdarma nebo
jen za symbolickou cenu.
Andílky z různých materiálů jsme doplnili
vitrážovými anděli, které lze zavěsit nejen
do oken, ale také na dekorace do interiérů.

NA SVATÉHO MARTINA BÝVÁ DOBRÁ
PEŘINA
MARTIN A KATEŘINA NA BLÁTĚ – VÁNOCE NA LEDĚ
PŘIJEDE-LI MARTIN NA BÍLÉM KONI,
METELICE ZA METELICÍ SE HONÍ
PŮJČOVNA LODĚK
Letošní sezóna koncem tohoto měsíce
deﬁnitivně končí. Také PŮJČOVNA LODĚK
pro letošní rok ukončila svoji činnost. (Snad
ještě o tomto víkendu, pokud vydrží počasí).
Její provoz je rok od roku složitější. Není
využívaná tak, jak by bylo nutné pro její řádný
chod, a proto budeme muset pro další období
učinit nějaká opatření. Počátkem sezóny, kdy
je poměrně dost vody v řece Lomnici, bývají
často popadané kmeny a je také menší zájem
turistů. V pozdější době a době prázdnin, kdy
zájmu přibývá, často v důsledku horka a sucha zase ubývá vody. Bývalý náhon, odkud
jsou lodičky půjčovány je plný naplaveného
bahna, odpadků a větví, zvláště drobných
větví, které zde zůstaly při posledním kácení
olší v této oblasti. Půjčovat loďky z tohoto
místa se tak stává téměř nemožné. Snažíme
se i přemístěním loděk změnit tuto situaci
a turistům, kteří o naše služby mají zájem,
tak projížďky na pramicích umožnit. Situace
se ale zhoršuje a nám se dosud nepodařilo
nikoho přesvědčit, že čistit pravidelně tuto
část řeky v oblasti turistické zóny, je nutné,
a to i z důvodu estetiky.
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Pozvánka na výlov rybníka
Buzický
Blatenská ryba, spol. s r.o. zve všechny
zájemce na výlov rybníka Buzický, který bude probíhat od pondělí 28. října
do úterý 29. října.
Připraven je bohatý kulturní program a rozmanité občerstvení. Přijďte ochutnat a koupit
vynikající ryby a rybí výrobky.
Blatenská ryba, spol. s r.o., Na Příkopech 747, 388 01 Blatná
Tel. 383422511, www. blatenskaryba.cz
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BÁLA ROCK II.

z radnice

Vážení spoluobčané,
na základě jednání zastupitelstva města dne 25.9.2019 jsou vznášeny dotazy ohledně dostavby nám. J. A. Komenského (usnesení
zastupitelstva města č. 50/19). Dovolte mi krátké vysvětlení.
Město Blatná oslovili soukromí vlastníci pozemků, které přiléhají
ke stávajícímu nám. J. A. Komenského (laicky se jedná o pozemky
oddělené zdí v sousedství veřejných WC). Vzhledem k umístění nových
staveb v centrální části města a především v městské památkové zóně
se celým záměrem zabývají jednak orgány státní památkové péče, ale
i orgány města (městský architekt, Komise pro rozvoj města, Komise
pro nákladní s obecním majetkem, zastupitelstvo města, Odbor majetku, investic a rozvoje MěÚ Blatná). Orgány města se samozřejmě
mohou vyjadřovat pouze k záležitostem, které jim přísluší. Jedná se
zejména o možnost přemístění stávajících veřejných WC a úpravu
veřejného prostranství.
Vlastníci pozemků podléhají při projednání svých záměrů platné
legislativě (např. stavebnímu zákonu, zákonu o památkové péči).
V současné době probíhá příprava smlouvy mezi dotčenými subjekty, která bude předložena ke schválení zastupitelům města. Na posledním jednání zastupitelstva jasně zaznělo, že zastupitelé chtějí mít
dostatek podkladů před konečným rozhodnutím.
Bc. Kateřina Malečková
starostka města Blatná

Pozvánka
k uctění památky u příležitosti vzniku samostatného
československého státu
Slavnostní vzpomínka k 101. výročí vzniku samostatného
Československa se uskuteční
dne 28. října 2019 v 16:00 hodin u sochy Svobody.
Program:
státní hymna
proslov starostky města
položení věnce u sochy Svobody

Program

8. zasedání Zastupitelstva města Blatná,
které se bude konat dne 30. října 2019

Páteční večer 4. října 2019 patřil druhému ročníku Bála rocku,
který se tentokrát konal v Hospodě na Vinici v Blatné. Zahrály nám
kapely Říha3+Svoboda, Morek, Anča Band a Ucho. Ráda bych moc
poděkovala vám všem, kteří jste dorazili a přispěli vstupným, koupí
trička, případně přidali i něco navíc na dobročinné účely. Velké díky
patří také všem kapelám za skvělá vystoupení, Sašence a Márovi
za veškerý servis, Tomášovi za objednání triček, Rendovi, Pavlíně
a Pavlovi za pomoc u vstupu a Kristýně za prodej triček.
Při akci samotné a na plakátech bohužel nebylo možné napsat
jméno organizace, kam vybrané ﬁnanční prostředky půjdou. Teď už
ale můžu zveřejnit, že peníze budou věnované prostřednictvím nadace
DOBRÝ ANDĚL vybranému příjemci, který bude zveřejněn v příštím
příspěvku. A jak nadace DOBRÝ ANDĚL funguje?
Nadace pomáhá zejména rodinám, jejichž člen, ať už jde o dítě
nebo jednoho z rodičů, onemocní onkologickým či jiným vážným
onemocněním. Všechny peníze, které se za celý měsíc na účtu nadace
sejdou, nadace vezme a přerozdělí spravedlivým dílem všem rodinám,
které se u ní zaregistrovaly. Nicméně je možné pomáhat i jedné konkrétní rodině, například po celý rok. Pro tuhle cestu jsem se nakonec
rozhodla i já. Vybrané peníze půjdou jedné rodině z Jihočeského kraje
s onkologicky nemocným dítětem. Celou částku, kterou jsme vybrali,
jim do posledního haléře rozdělí do následujících 12 měsíců. V téhle
chvíli zatím více informací o té rodině nemám – vše se dozvím až
na začátku měsíce listopadu, kdy nadace peníze přerozdělí. A pak vám
to samozřejmě hned dám vědět zde v Blatenských listech i na Facebooku. S ohledem na ochranu osobních údajů vám řeknu jen obecné
informace o této rodině. Dozvíte se toho tolik, kolik mi dovolí napsat
sami obdarovaní.
A kolik jsme na Bála rock II. společně vybrali? Krásných 34 270,Kč. Po zaokrouhlení jsem 15. října částku 35 000,- Kč zaslala nadaci.
Moc vám všem děkuji!
Nina Švehlová

7. Směna části pozemku p.č. 381/11 v k.ú. Blatná
8. Přijetí pozemků do majetku města – ul. Chlumská
9. Odkoupení pozemku p.č. 2425 v katastrálním území Blatná
10. Odkoupení pozemků v katastrálním území Blatná
11. Odměny členům KV, FV a předsedům osadních výborů

od 17:00 hodin ve velké zasedací síni MěÚ Blatná
1. Kontrola plnění minulých usnesení
2. Návrh usnesení
3. Změny rozpočtu 6/2019
4. Záměr prodeje části pozemku p.č. 37/4 v k.ú Blatenka
5. Záměr prodeje pozemku p.č. 263/25 v k.ú Blatná
6. Majetkoprávní vypořádání - záměr prodeje části pozemku
p.č. 1016/2 a části pozemku p.č. 1016/4 v k.ú Blatná

Informace: a) Dostavba nám. J. A. Komenského v Blatné
b) Zápis z jednání komise pro nakládání s obecním
majetkem ze dne 16. 10. 2019

Bc. Kateřina Malečková v.r.
starostka města
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Zprávy

TS Blatná
Plošná deratizace v Blatné
Technické služby města Blatné, s. r. o., ve spolupráci s ﬁrmou
Proﬁ-Dera, s. r. o., budou provádět plošnou deratizaci. Půjde o hubení
zejména myší a potkanů.
V případě, že budete mít požadavky na provedení deratizace
na konkrétním místě, pak nás prosím kontaktujte na telefonním čísle
383 422 541 nebo na e-mailu kontakt@tsblatna.cz Sdělte prosím přesné
místo, kde žádáte deratizaci provést, vaše kontaktní údaje včetně tel.
čísla. Firma Proﬁ-Dera vás bude před deratizací kontaktovat ohledně
podrobné domluvy k zásahu.
Deratizaci ve své nemovitosti nebo na svém pozemku hradí přímo
občan. Deratizace je naplánována na 4. a 5. 11. 2019.
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Plošná deratizace – výzva pro SVJ
Ve dnech 4. 11. a 5. 11. 2019 bude v Blatné provedena plošná deratizace. Z důvodu maximální efektivity vyzýváme SVJ
ke kontaktování ﬁrmy Proﬁ-Dera, která bude deratizaci provádět.
Služby, za cenově zvýhodněných podmínek, si můžete objednat
na e-mailu: info@proﬁ-dera.cz nebo na tel. čísle: 777 78 08 78.
Deratizace provedená na mnoho místech ve stejný čas je nejefektivnější.

Pietní DNW\Y6HGOLFL
XURGQpKRGRPXUXVNpKROHJLRQiĢHM. Taliána (Palackého 141)
XURGQpKRGRPXpor. ruských legií J. Šavrdy

1iPďVWt7*0

15.30 u SRPQtNXREďWHPVYďWRYpválky
3RĢiGiÿHVNRVORYHQVNiREHFOHJLRQiĢVNiPďVWR6HGOLFHD6'+6HGOLFH

Svoz popelových nádob
Informujeme občany a ﬁrmy, že v týdnu od 28. 10. 2019
proběhne svoz popelových nádob standardně. Státní svátek
nemá na svoz popelnic a kontejnerů vliv a nedochází k žádným
změnám.

Skončila doba burčáku a teď už se netrpělivě
a s nadějí těšíme, jaká budou vína z letošní úrody
Příležitost ochutnat a nakoupit mladá vína bude v Kaplance už o víkendu, od pátku 8. listopadu.
Ale tradice je tradice. Takže vína, která smějí nosit
označení Svatomartinské, otevřeme - jako každý rok v pondělí, 11.11. v 11 hod a 11 minut. Nejdřív přivítáme svatého
Martina na bílém koni, který ke Kaplance
přijede letos už
po desáté. Vínům
a letošní úrodě požehná náš
pan farář p.Hušek, a pak už je
to všechno jen
na nás! Ochutnávat, vybírat, nakupovat, potkat
se s přáteli a milovníky vína .....
Tak jste všichni
zváni !!!!

[by<Ir~TC
CTW:C-C[b
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éäËäÙ«Ȯ«£ÄËÝä«ºéȮĀºËÄäÙË½é·ÃÖËôËĀºÃÄË¨Ë½ß¨ËȳËºËÄ
½«ÝäËÖéÃòĂäÄôôûéĂäĂ20%Āôü¨ËÄÄÄôûÙÄüÝËÙä«ÃÄä]:I
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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
AUTO KÁPL s.r.o.
B½CÖËÛ«ǟǜ
ǞǤǢǛǜTÝº
b½ȳȭǞǣǝǝǢǜǞǟǟ
www.autokapl.cz
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Žáci SOŠ Blatná poznali další
krásná místa Evropy
(z podzemí k evropským vrcholům)
Cílem našich každoročně pořádaných exkurzí byl tentokrát rakouský Hallstatt. Navštívili jsme historické keltské městečko, které
leží na stejnojmenném alpském jezeře a patří ke světovému dědictví
UNESCO. Pozemní lanovkou jsme se vyšplhali do hor k solným dolům
a prohlédli si nejstarší solný důl světa. Všichni jsme byli oblečeni v permonických oblečcích a do nitra hory jsme sjeli po originální dřevěné
hornické skluzavce. Viděli jsme podzemní solné jezero a lasershow.
Podzemní hornický vláček nás vyvezl opět ven z dolu. V „důlní“ prodejně jsme nakoupili různé druhy solí jako dárky. Po prohlídce dolu
jsme došli na vyhlídku, odkud je krásný pohled z terasy Rudolfsturm
na celé městečko a jezero Hallstättersee. Projeli jsme krásným údolím
řeky Traun, zamířili do alpského lázeňského městečka Sv. Wolfgang.
Den jsme zakončili plavbou lodí po tyrkysovém alpském jezeře Wolfgangsee. Den jsme si náramně užili.

Pro některé z nás tím cestování nekončilo. Ve dnech 21.- 27.9.2019
se uskutečnil jazykově - poznávací zájezd do Švýcarska. Ubytováni
jsme byli na horské chatě ve Visperterminen v německo-francouzském
kantonu Wallis. Odtud jsme každý den vyráželi na celodenní výlety.
Během našeho pobytu jsme si prohlédli horské městečko Zermatt, které
leží pod nejfotografovanější horou světa – slavným Matterhornem.
Z tohoto turistického střediska jsme vyjeli ozubenou dráhou – zubačkou
na vrchol Gornergrat (3 089 m). Díky krásnému počasí se před námi
tyčil masiv Monte Rosa s nejvyšší horou Švýcarska – Dufourspitze
(4 634 m). Navštívili jsme čokoládovnu Frey, překvapením byla neomezená ochutnávka vynikající čokolády. Ke Švýcarsku neodmyslitelně
patří sýry a víno, takže nechyběla návštěva sýrárny Walker a nejvýše
položené vinice Evropy ve vinařství Sankt Jodern se světově známým
vínem Heida. Švýcarsko je země hor, a tak
nás čekal i výšlap
k nejdelšímu evropskému ledovci Aletschgletscher. Méně
trénovaní se zapotili, protože stoupání
bylo náročné. Atrakcí
pro turisty je plavba
loďkou k Rýnským
vodopádům. I tu jsme
měli možnost zažít.
Voda stříkala tak
vysoko, že jsme si
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rychle nasadili kapucu, abychom neměli mokré vlasy. Zážitkem byla
také chůze na visutém lanovém mostě Goms Bridge, který měří 280 m
a je ve výšce 92 m. Ne každý ho zvládl přejít. Naší poslední zastávkou
bylo hlavní město Lichtenštejnska Vaduz. Pak už jsme mířili domů.
Švýcarsko jsme si zamilovali. Byla to další skvělá akce na této škole,
pro některé vůbec nejlepší.
Na dotaz, co se studentům líbilo nejvíce, byla jednoznačná odpověď: „Všechno.“
Studenti SOŠ Blatná, Evženie Bláhová

Výstava řemesel ROGA 2019
Roggwil – Švýcarsko
Výstava řemesel se koná v našem partnerském městě vždy jednou
za 5 let. Ani tentokrát nechyběla účast Blatné. Na výstavě představují
majitelé ﬁrem a obchodů své výrobky. Nechyběla tamní cukrárna Zulauf, která kromě pečiva a zákusků vyrábí nejrůznější druhy pralinek.
Oblíbenou přísadou do výborné švýcarské čokolády je destilát Baron
Hildprandt ze zralých hrušek z blatenského lihovaru LIQUI B. Pro
Blatnou připravili naši přátelé z Roggwilu stánek s českou vlajkou,
který jsme doplnili znakem města a propagačními materiály o Blatné.
Návštěvnost této akce byla vysoká a snad všichni se zastavili u našeho
stánku. Obdivovali šikovnost, zručnost a nápaditost našich vystavujících. Sedlická krajka a výroba skleněných miniatur byly výbornou
prezentací našeho regionu. Díky účasti ZUŠ Blatná byl náš stánek
jediný, z kterého se ozývala hudba. Hra na dudy a zpěv lidových
písniček dokonale doplnily milou atmosféru.
Díky podpoře města Blatná, spolupráci se ZUŠ Blatná a účasti
řemeslníků mohlo proběhnout další setkání obou partnerských měst.
E. Bláhová

Český
ý svaz žen Sedlice zve všechny
y DĚTI a DOSPĚLÉ na

Strašidelný b
v sobotu 26. říjn
od 16.30hod do 20.00hod
v

s e d l i c k é

s o k o l o v n ě
Soutěže
Občerstvení

Ocenění kostýmů a vydlabaných dýní
Vstupné dobrovolné

Číslo 18 / strana 6

Blatná 25. října 2019

nastoupil učitelskou dráhu, kterou neopustil
celý život (kromě tří let po válce, kdy od
1. března 1946 do 31. března 1949 působil
ve funkci okresního knihovnického inspektora
při Okresní osvětové radě v Blatné).
V letech 1945-1948 studoval na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
První státní zkoušku složil ze zeměpisu
a přírodopisu. Vysokoškolská studia dokončil
dálkově v roce 1961 na Vysoké škole pedagogické v Praze, obor zeměpis a biologie a stal
se středoškolským profesorem. Jako učitel
začínal v Černívsku, poté působil v Tochovicích a dlouhou řadu let učil na měšťanské
škole v Blatné. Krátce působil i v Hradišti
(u Kasejovic), ve Hvožďanech, v Bělčicích,
v Sedlici a znovu v Blatné. Naposledy učil
na gymnáziu ve Strakonicích, kde vypomáhal
i po svém odchodu do důchodu 1. srpna 1971.
Vypomáhal i na základních školách a v roce
1976 jako průvodce na státním zámku Blatná.
Oženil se v roce 1938 a měl dvě děti,
dceru Markétu a syna Františka. Byl velikým
znalcem přírody v celé krajině pod jižní částí
Brd, hlavně na území bývalého blatenského
okresu mezi Příbramí a Nepomukem. Jako
konzervátor ochrany přírody si všímal hlavně
rozšíření chráněných a vzácně se vyskytujících
rostlin a těžce nesl každou ztrátu některého druhu květeny nebo zpěvného ptactva.
O chráněných rostlinách psal do Živy, časopisu
Národního muzea, Zpráv Muzea Jihočeského
kraje, Ochrany přírody a regionálních novin.
Byl členem Československé botanické společnosti při ČSAV. Tento pracovitý botanik
byl vzdělaný také v dalších oborech a stejně
pečlivě sbíral materiál k vědecké práci. Jeho

rozsáhlá vědecká činnost byla oceněna řadou
čestných uznání, a to i od ministerstva školství.
Velkou láskou profesora Machovce byly
rodné Kocelovice, kam téměř po celý život
každou neděli chodil za příbuznými. Organizoval zde první sjezd rodáků v roce 1972,
kam s sebou přivedl svého dlouholetého
přítele a spisovatele Ladislava Stehlíka. Při
přednáškách vyprávěl nejen o zajímavostech
krajiny, ale zasvěcoval posluchače do důležitých momentů v životě naší obce. Byly to také
pověsti, které poutavě vyprávěl; o bezhlavém
psu v Rozsoší, kališťské bábě a zlém lnářském
direktorovi, slepém vesnickém muzikantovi
a kocelovické kapele, i o našich rybnících. Názvy kocelovických rybníků seřadil a začlenil
je do melodie známé písničky Vesničko má
pod Třemšínem:
Vesničko má pod Třemšínem, sousedící
s Hornosínem, o tobě sním každičkou noc,
přirostla jsi mě k srdci moc.
Vy rybníky, krásné svým jménem, vévodí
vám Velký jeden, a Hubenov blízko Řiště, nad
Hlinovny bylo naše hřiště.
Rybník Měleč nad Hvozdecem, býval
dětským rájem v létě a Staňkovský mezi lesy,
býval opomenut kdysi.
Ty rybníčky Sádlov a Protivec, snad
nepřijdou nikdy vniveč, rybník Malý vedle
školy, toho bychom zapomněli a ten Dlouhý
u Rozsoší, …. tam jsme byli doma hoši.
Naposledy přednášel František Machovec
v rodných Kocelovicích na téma ochrany
přírody 16. listopadu 1984. O necelý půlrok
později již nebyl mezi živými. Jeho úmrtí
dne 4. dubna 1985 bylo nečekané. Nekrolog
v časopise Naše noviny mu věnoval jeho přítel,
spisovatel Ladislav Stehlík.
Připravila Milada Cihlová, Kocelovice.

věnovat svůj život a energii řeholi. V roce
1232 založila společně se svým bratrem
na Starém Městě špitál, který byl nakonec
rozšířen na řád. Jeho regule byly schváleny
papežem v roce 1252. Jednalo se o ryze český
řád. Naposled roku 1234 založila s bratrem
podvojný klášter klarisek a minoritů v Praze
„Na Františku“. Zde sloužila do roku 1238
jako abatyše.
Snažila se založit také vlastní
řád s přísnými
regulemi, avšak
to se jí nepodařilo. Zemřela
v roce 1283.
O její kanonizaci se pokoušela již její prapraneteř Eliška
Přemyslovna,
z jejíhož podnětu byl sepsán
Obálka časopisu Anežka,
mezi léty 13171886
1328 latinský životopis svaté Anežky. Další neúspěšný pokus
proběhl za Karla IV. Snad protože byl její
životopis latinsky psaný a legenda přemyslov-

ských knížat již vychladla, musela světice čekat až do roku 1874, kdy na podnět pražského
arcibiskupa Bedřicha Josefa Schwarzenberga
došlo k jejímu blahoslavení. Právě včas, aby
její socha nahradila svatého Ivana na sousoší
svatého Václava před Museem Království
českého v roce 1912. Svatořečení se dočkala
teprve 12. listopadu 1989, a proto jí někteří
přisuzují i pád komunismu v Československu
jako jeden z jejích zázraků.
Po pečlivém prohledání Městského muzea
Blatná jsme nalezli, jak již jsme výše zmínili,
jeden sbírkový předmět nazvaný „Anežka.
List pro křesťanské panny“, zařazený mezi
vzácné tisky, tedy knihy a tisky po roce 1800.
Jedná se o periodikum vydávané od roku 1879
profesorem teologie Antonínem Skočdopole z Českých Budějovic. S vydavatelskou
činností začal již o tři roky dříve, kdy vyšel
podobný časopis „Ludmila. Pro křesťanské
matky“. Vzhledem k popularitě časopisu začal
vydávat pro křesťanské panny periodikum
Anežka a o rok později časopis „Václav. Pro
křesťanské jinochy“. Nahlédneme-li do obsahu našeho výtisku z roku 1886 číslo 4, je
na první pohled jasné, co bylo na tomto časopise tak lákavé. Rádio bylo teprve v plenkách
a tím pádem noviny, knihy a časopisy byly

Profesor František Machovec
Vzpomínka.
V časopisu Blatensko
SOBĚ vyšel článek
paní Milady Cihlové, ve kterém vzpomíná na 110. výročí
narození mého otce,
profesora Františka
Machovce. Při této příležitosti bych chtěl připomenout jeho velikou ochranářskou činnost.
O přírodu se staral a zajímal v době, „kdy se
toto moc nenosilo“. O tom, jak předvídavé
a „nadčasové“ byly jeho myšlenky, svědčí
mnohé články, které publikoval. Dle informace
je neděle 20. října uvedena jako DEN STROMŮ. Z mnoha jeho článků jsem tedy vybral
článek k zamyšlení o lesích, který vyšel před
padesáti lety – v roce 1970 a který se, dle mého
názoru, velmi hodí i do dnešní doby, kdy se
začínají opět hromadně vysazovat i za pomoci
občanů a spolků, stromky do lesních holin,
které způsobil kůrovec.
FM
Článek „V LŮNĚ LESŮ NA BLATENSKU“
vyjde v příštím čísle, dnes si ho zatím můžete
přečíst na webu http://blat.listy.ch.sweb.cz/
Letos, 31. října 2019, si připomeneme
nejen my v Kocelovicích, výročí 110 let
od narození profesora Františka Machovce.
Chalupa čp. 74, kde žili jeho rodiče, zemědělci, stojí pod zalesněnou Zelenou horou.
Obecnou školu vychodil v Kocelovicích,
měšťanskou školu navštěvoval v Blatné. Byl
nadaný a dobře se učil, takže v letech 19241928 vystudoval učitelský ústav v Příbrami.
Po jeho úspěšném ukončení v roce 1928
Historie téměř detektivní

Svatá Anežka Česká
Na nedávném setkání muzejních pracovníků bylo paní Helenou Stejskalovou
z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích
připomenuto 30. výročí svatořečení Anežky
České. Tento údaj nás natolik zaujal, že jsme
se jali pátrat po české světici v depozitáři
Městského muzea Blatná. Malá četnost,
v přesném počtu jeden sbírkový předmět, nás
více než zaujala a postavila před nás nesnadný
úkol, čeho se chytit při připomenutí tohoto
výročí v Blatenských listech. Proto dnešní
příspěvek bude více podoben skokům z kamene na kámen než souvislým popisem, avšak
centrálním bodem bude stále zmíněná světice.
Anežka Česká byla princeznou z rodu
Přemyslovců. Jejím otcem byl Přemysl Otakar
I., který získal pro české království v roce
1212 Zlatou bulu sicilskou. Pravděpodobně
rok před obdržením této listiny se mu 2. března ve svátek svaté Anežky Římské narodila
nejmladší dcera, které dali jméno po této světici. Anežka měla být provdána za některého
z evropských šlechticů, avšak to se za života
jejího otce nepovedlo. Její bratr král Václav I.
jí nakonec dal volnou ruku a ona se rozhodla

Ročník 30 (40)
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jediným informačním zdrojem a rozptýlením
ve volných chvílích. Obdobně mohla tato média sloužit ke vzdělávání a výchově, a proto
i A. Skočdopole zvolil dvojí přístup v periodiku Anežka. Uveřejňoval zde nejen naučné
texty o svátcích, mších a kázáních, ale také
příkladné příběhy, které bylo hodno následovat. Aby nenaplnil zcela zvědavost odběratele

Titulní strana časopisu Anežka s vyobrazením světice

a i z důvodu rozsahu některých publikovaných
příběhů, byly články rozděleny do vícero čísel
časopisu a otištěny na pokračování.
Toto periodikum přežilo svého zakladatele
a bylo dále vydáváno i za první republiky.
Jeho obsah lze brát po stránce mravní, ale
také badatelské, kdy je nám odkrývána každodennost 19. století v podobě chudého děvčete
Klotildy, která díky své píli obdrží darem
klavír. Za příklad nám poslouží také příběh
dívek ve službě v Brně, které se porovnávají
se svými spolupracovnicemi trávícími večery
na „necudných“ zábavách apod. Dovolím si
tvrdit, že obdobně přetrvala v našich vzpomínkách také svatá Anežka Česká, jejíž 30. výročí
od svatořečení si připomeneme 12. listopadu.
Petr Chlebec - Městské muzeum Blatná
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VISHAY ELECTRONIC spol. s r. o. závod ESTA Blatná hledá
vhodného kandidáta na pozici:

Elektromechanik
Náplň práce:
● údržba výrobních strojů a zařízení
● provádění běžných a havarijních oprav
● elektroinstalatérské práce
● samostatné řešení vzniklých závad
● plnění úkolů dle požadavků nadřízeného
● dodržování BOZP, PO a pořádku na pracovišti
Požadujeme:
● SOU – vyučen v oboru elektro
● vyhláška č. 50/1978 Sb. § 6
● znalost v čtení technických výkresů a elektrodokumentace
● praxe v oboru min. 5 let
● uživatelská znalost PC (Windows, MS Oﬃce)
● manuální zručnost
● ochota a schopnost se učit
● ochota pracovat na směny
● spolehlivost, pečlivost
● řidičský průkaz sk. B
Nabízíme:
● práci na HPP u stabilní nadnárodní společnosti
● každoroční navyšování mezd
● náborový příspěvek 5000,- Kč
● příspěvek na dovolenou a Vánoce
● dovolená 25 dní + další dny za odpracovanou dobu
● dotované stravování
● příspěvek na dopravu
● věrnostní a jubilejní odměny
● příspěvek na životní pojištění nebo penzijní připojištění
● příspěvek na dětský tábor
Dále hledáme vhodné kandidáty na pozici dělník v elektrotechnice (svářeče,
pracovníky kovovýroby, lakovny, expedice, impregnace,…..)
Zájemci mohou volat 383 455 516, životopis na: Jana.Benesova@vishay.com.
nebo se přihlásit na stránkách https://jobs.vishay.com/

V Čekanicích vítali podzim ve středověkých kostýmech
Nechyběl u toho ani svatý Václav
(dokončení z minulého čísla)
A pak tu nechyběla výroba pečetí, které se
se zručností sobě vlastní zhostil pan Jan Jareš.
„Jako vzor mi slouží bednářská pečeť, kterou
jsem náhodou našel na poli nad Čekanicemi.
Odhadem patnácté až šestnácté století,“
poznamenal skloněný nad směsí vosku a provázků Jan Jareš. Pro zajímavost ještě dodal,
že ve zmiňované lokalitě vedla původně stará
cesta a že se pod povrchem nalézá rozsáhlé
ložisko zbytků historické keramiky. Naučnou
stezku po hlasech středověku uzavírala ražba
mincí, kde měkké plíšky na památku vyráběl pan Jan Tomkovic za pomoci Mariany
Nečasové.
V Čekanicích se vůbec stále něco děje.
Není zde zvykem skládat ruce v klín ani
ve chvílích volna. Práce s dětmi a pro děti je
zde prioritou. „Na májku si tady náš i přes-

polní „potěr“ kupříkladu vaří v jedové chýši
na šesti stanovištích různé čarodějné lektvary.
V létě jsme zase pro ně připravily středověkou
stezku z domova do Lažan, plnou různých
lákadel a kuriozit. Klasikou jsou tady samozřejmě velikonoce a slavnostní rozsvícení
vánočního stromu za zpěvu koled,“ říká Eva
Šlaisová.
Velmi hezkým počinem bylo navázání
družby s obcemi Lažany a Čekanice. „Každý
rok se soustřeďuje oslava dětského dne do jedné z vesnic tohoto tria. V následujícím roce
2020 to bude na nás a určitě se nechceme nechat zahanbit,“ usmívají se kulturní referentky
Čekanic. Kolotoč dětských dnů v této oblasti
byl přiléhavě nazván „MIláČEK“ podle jmen
zapojených obcí.
Na letošní „Vítání podzimu se svatým
Václavem“ se bude v Čekanicích jistě dlouho
vzpomínat. Místní proto hodlají organizovaně

chodit vstříc období padajícího listí i nadále
a ze společenských akcí na trávě udělat tradici.
„Příští rok chceme oprášit husity,“ prozrazují
již dopředu unissono kulturní referentky,
„Mládež i dospělé to hrozně baví, rekvizity
a kostýmy máme zajištěné. Dokonce jsme už
teď sehnali dělo,“ uvádí s tajemným výrazem
v obličejích. Ten naznačuje, že se tedy diváci
mají opravdu na co těšit.
Srdečné poděkování za cennou podporu
letošního „Vítání podzimu se svatým Václavem“ náleží jak městu Blatná / kam Čekanice
územně přísluší /, tak místnímu „Osadnímu
výboru“ v čele s jeho předsedou Markem
Surým. Za důkladnou a precizní výrobu mečů
„zbrojného lidu“ pak Janu Jarešovi, za výrobu
a instalaci kulis paní Květě Hlinkové.
O dobré nápady není v Čekanicích nikdy
nouze. Takže jen houšť a větší kapky!
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda
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u l t u r n í k a l e n d á ř
Akce
26. 10. SOBOTA | 20:00 |
ZNOUZECTNOST
Hospoda U Datla
Koncert

27. 10. NEDĚLE | 18:00 |
HOST BLATENSKÝCH LISTŮ –
JAROMÍR ŠTĚTINA
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Spisovatel, novinář a politik Jaromír Štětina pohovoří na téma „Rusko jako bezpečnostní riziko“. Součástí besedy bude také
promítání dokumentu Odvrácená strana
světa.

28. 10. PONDĚLÍ | 16:00 |
VZPOMÍNKA K 101. VÝROČÍ VZNIKU
SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA
U sochy Svobody

6. 11. STŘEDA | 19:00 |
TANGO QUARTETTO RE CAMPO
Zámek Blatná, Starý palác
Koncert KPH

9. 11. SOBOTA | 19:00 |
DON GIOVANNI
Sokolovna Blatná, divadelní sál
Operu Don Giovanni s podtitulem „Potrestaný prostopášník“ premiéroval Wolfgang
Amadeus Mozart v pražském Nosticově,
dnes Stavovském divadle koncem října
1787. Námětem pro dvouaktový děj se stal
tehdy populární příběh Dona Juanna, který Mozart spolu s libretistou Lorenzem da
Pontem obohatili také o historky tehdy žijícího benátského dobrodruha a svůdníka
Giacoma Casanovy. Don Giovanni, byť
v originále zněl v italštině, se v Praze setkal s ohromným ohlasem, podobně jako
nedávno předtím Figarova svatba. Dočkal
se zde mnoha repríz.

kými válkami. Dnes bývá Don Giovanni
považován za „operu oper“, asi proto, že
propojuje prvky komedie a dramatu, které
Mozartova geniální hudební kompozice
skloubila v melodicky krásný a rozmanitý
celek.
Pro ochotnické nastudování Divadelním
spolkem Radomyšl zvolil režisér Richard
Semiginovský český překlad od Jaromíra
Nohavici.
Vstupenky zakoupíte v IC Blatná.

12. 11. ÚTERÝ | 17:00 |
OŠETŘENÍ TĚLOVÝMI SVÍCEMI,
SEMINÁŘ
Meditárna Slunečnice, Fügnerova 490
Kontakt: Dagmar Kubešová 774 440 062,
terapieslunecnice@seznam.cz
Více info www.masazeslunecnice.cz

Kino
25. 10. PÁTEK | 20:00 |
NÁRODNÍ TŘÍDA
Drama | Česko/Německo 2019 | 91 min. |
mládeži do 15 let nepřístupný | v českém
znění | 100 Kč |

30. 10. STŘEDA | 19:00 |
STAŘÍCI
Drama/Road movie | Česko/Slovensko
2019 | 85 min. | v českém znění | 120 Kč |

6. 11. STŘEDA | 19:00 |
TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD
Akční/Sci-Fi | USA 2019 | 134 min. | v
původním znění s titulky | 130 Kč |

8. 11. PÁTEK | 20:00 |
JOKER
Krimi / Drama / Thriller | USA 2019 | 122
min. | v původním znění s titulky | 120 Kč |

10. 11. NEDĚLE | 15:00 |
OVEČKA SHAUN VE FILMU:
FARMAGEDDON
Animovaný/rodinný/dobrodružný/komedie | Velká Británie/USA/Francie 2019 | 86
min. | v českém znění | 120 Kč |

Knihovna
PRO DĚTI

1. 11. PÁTEK | 9:30 |
S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA

Naopak ve Vídni ho čekalo nepochopení
dvorních skladatelů i obecenstva. Mimo
jiné vlivem zaměstnanosti císaře turec-

Setkání rodičů s dětmi do tří let nad knihami a o knihách, tentokrát na téma pohádky O BUDULÍNKOVI. Hlásit se můžete
na tratbergerova@email.cz. Kapacita je
omezena.
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15. 11. PÁTEK | 14:00 – 16:00 |
„ POHÁDKOVÉ TVOŘENÍ NEJEN
Z MECHU A KAPRADÍ“
Malá tvůrčí dílnička pro děti všech věkových kategorií, které si přijdou vytvořit nejen Pařezovou chaloupku pro Vochomůrku
a Křemílka, ale i další výrobky z darů podzimní přírody

LISTOPAD
„S ČERTY NEJSOU ŠPRÝMY, NAPIŠ
O NICH RÝMY“
Soutěž o nejhezčí básničku či veršík
Napiš rým, básničku nebo veršík o čertech, přidat můžeš i obrázek a odevzdej
v knihovně do konce listopadu. V prosinci
proběhne hlasování o nejhezčí dílo a výherce bude odměněn.

PRO DOSPĚLÉ

29. 10. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME A... jdeme do muzea

Komunitní centrum
29. 10. ÚTERÝ | 17:00 |
CESTOPIS VÁCLAVA MALINSKÉHO:
VIA DINARICA, 1400 KM PĚŠKY
BALKÁNSKOU DIVOČINOU
Kavárna
Trasa Via Dinarica je cesta, táhnoucí se
nejdivočejšími a nejodlehlejšími místy
Balkánu a Evropy vůbec. 1400 km napříč
Kosovem, Albánií, Černou Horou, Bosnou a Hercegovinou, Chorvatskem a Slovinskem. Cesta o svobodě, o jiném vnímání
času a vzdálenosti a o zbourání předsudků
panujících o bývalé Jugoslávii.
Vstupné dobrovolné

1. 11. PÁTEK | 17:00 |
SNOW FILM FEST
Kavárna
Jako již tradičně v tomto období, Vám nabízíme celovečerní pásmo špičkových ﬁlmů o zimních sportech a dobrodružstvích.
Pro milovníky hor, outdooru, sportu a cestování.
Vstupné dobrovolné

3. 11. NEDĚLE | 15:00 |
OD MAMINKY CHUTNÁ NEJLÍP
Kavárna
Pořádá žákovský parlament ZŠ TGM
Soutěž v pečení pro maminky a babičky.
Soutěží se v „kategoriích“ sladké a slané pečivo. Soutěžní kousky se přijímají od 14:00.

7. 11. ČTVRTEK | 17:00 – 19:00 |
MĚSÍC ZDRAVÍ: PŘÍRODNÍ VERSUS
SYNTETICKÉ
Kavárna
Srovnání přírodních produktů a potravinových doplňků s těmi syntetickými. Přednáška Magdaleny Fousové bude doprová-
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zena názornými ukázkami a příklady.

9. 11. SOBOTA | 9:00 – 11:00 |
MĚSÍC ZDRAVÍ: LEKCE ÁJURJÓGY
A ESENCIÁLNÍ JÓGY
Velká klubovna
Prožitková lekce jógy s Radoslavem Nahálkou a Hedvikou Loučkovou. Přijďte vyzkoušet magické propojení jógy a olejů, působících na cvičící až za hranice podložky.
Vhodné pro každou věkovou i dovednostní
kategorii. S sebou jógamatku, pohodlné
oblečení, deku a dobrou náladu.
Vstupné 50 Kč

14. 11. ČTVRTEK | 17:00 |
MĚSÍC ZDRAVÍ: VÁCLAV BUNC –
POHYB JAKO LÉK
Kavárna
Prof. Ing. Václav Bunc CSc. je český vědecký pracovník, profesor UK, spisovatel
a publicista, který se zabývá kinantropologií a fyziologií tělesné zátěže. V letech
2003 – 2010 byl děkanem Fakulty tělesné
výchovy a sportu UK, jako autor a spoluautor je podepsán pod více než tisícovkou
odborných článků v domácích i zahraničních vědeckých časopisech a na kontě má
rovněž vystoupení na stovkách odborných
konferencí u nás i mimo ČR.
V Blatné v rámci měsíce zdraví pohovoří
na téma „Pohyb jako lék“. V této přednášce
poutavě a jasně shrnuje problémy nedostatku pohybu a jeho důsledků na celkové
zdraví člověka, dotýká se pojmů „deﬁnice
zdraví“, „cena zdraví“, nefarmakologické
léčebné intervence, dieta a pohyb, úprava
hmotnosti, či kondiční trénink.“
Vstupné dobrovolné

PRAVIDELNÉ AKCE A PORADNY V KCAŽ
PŘEHLED TERMÍNŮ | www.ckvb.cz
INFORMACE | 604 723 646
603 395 160
| PILATES CLINIC A ZDRAVOTNÍ
CVIČENÍ
| REHABILITAČNÍ CVIČENÍ PRO
MLADŠÍ I STARŠÍ
| REHABILITAČNÍ A PROTAHOVACÍ
CVIČENÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
A SENIORY
| NÁPRAVA ŘEČI
| KURZ PŘEDŠKOLÁČEK
| ZUMBA
| ÁJURJÓGA
| JAZYKOVÉ KONVERZACE
| ATELIÉRY
Suterén
7. 11. | 18:00 | Šperkování s Janou Halló
14. 11. | 18:15 | Workshop výroby vánočních ozdob s Jitkou Křivancovou
Přihlášky na viznerova@ckvb.cz, cena 100
Kč, každý pátý vstup sleva 50%
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Výstavy
ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
MUZEUM VŠEMI SMYSLY
EXPOZICE MĚSTSKÉHO MUZEA
BLATNÁ
Nám. Míru 212
Historie Blatné a Blatenska od příchodu
prvních lidí až po současnost.

9. 9. – 31. 10. ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
MYSLIVOST NA BLATENSKU
OK – Otevřená kavárna KCAŽ
Historie a současnost myslivosti na Blatensku. Autory výstavy jsou členové MS
Lomnice Blatná

14. 9. – 10. 11. ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
PAVEL BAŇKA: HLEDÁNÍ TICHA
LEONA TELÍNOVÁ: MALÝ LES
Městské muzeum Blatná
Výstava fotograﬁí z krajinných cyklů z let
1998 – 2018 od uznávaného českého fotografa Pavla Baňky a jeho studentky Leony
Telínové.

14. 9. – 10. 11.
EVA STANOVSKÁ: PRŮNIKY
Galerie v Íčku, Infocentrum Blatná
Hravé snímky od pravidelné účastnice
Otevřené scény Blatenského fotofestivalu:
„Dvě různé fotograﬁe, dvě různé skutečnosti. Souvisí spolu? Nechme prostor fantazii a začněme si vymýšlet.“
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12. 11. – 31. 12. ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
MILAN ŘÍSKÝ
KCAŽ, Kavárna
Vernisáž výstavy v pátek 8. 11. od 17:00
Výstava představuje celkem 34 fotograﬁí, které byly pořízeny v posledních pěti
letech na různých evropských koncertech hudebních skupin, jako jsou AC/DC,
Rammstein, Twenty One Pilots, Marilyn
Manson, Foo Fighters, Linkin Park, Stone
Sour, Ghost, Queens of the Stone Age, atd.
Hlavním vizuálem propagačních materiálů je fotograﬁe Toma Morella, amerického
kytaristy a držitele ceny Grammy. K výstavě náleží též tištěný katalog, který je zároveň průvodcem a oceňovanou památkou
pro návštěvníky výstavy.
Milan Říský *1988
Jako fotograf a redaktor prošel časopisy
Rock&Pop a Rock&All, šest let působil na
pozici webeditora, redaktora a fotografa
v Plzeňském deníku. V současnosti jej můžete potkávat na akcích Studijní a vědecké
knihovny Plzeňského kraje, nebo sledovat
jeho recenze a fotky v časopise Fakker.
Dlouhodobě spolupracuje s plzeňským
hudebním klubem Divadlo Pod Lampou,
jako jediný Čech bude již čtvrtým rokem
oﬁciálním fotografem festivalu Rock im
Park v německém Norimberku. Se svým
fotoaparátem také doprovázel na turné
Daniela Landu.

29. 9. – 23. 11.
OLDŘICH BYSTŘICKÝ: ARCHITEKTon
Galerie Sedmá kolej, železniční stanice
Blatná
Rotující obraz na motivy městských architektonických prostorů. 2D plocha přechází
ve 3D.
Zdarma, pořádá navíc z.s.

5. 10. – 30. 12. ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
PROLÍNÁNÍ
KCAŽ Blatná
Výstava fotograﬁí členů fotoskupiny Spektrum Blatná doplněné poezií Jitky Dolejšové a Františka Tylšara.

1. 10. – 30. 11.

Tom Morello – Prophets of Rage | Nürnberg
2017 | foto Milan Říský
Výstava Milan Říský: live představuje retrospektivu koncertních fotograﬁí posledních pěti let. Hudebně ji doplňuje playlist
na Spotify, YouTube a Apple Music.

SAMETOVÝ HAVEL
Osobní vlaky na trase Strakonice – Blatná
– Březnice
K třicátému výročí Sametové revoluce si
připomínáme jednu z jejích nejvýznamnějších osobností, Václava Havla. Výstava
prezentuje unikátní fotograﬁe Kamily Berndorﬀové a Václava Kozlíka, kteří zachytili
návštěvu Václava Havla v Blatné v roce
1990. Fotograﬁe doprovází výběr z Havlových dramat a esejů, které napsal před
rokem 1989.

informace o(d) nás
OMLUVA PANU FLANDEROVI
Omlouváme se panu Flanderovi za nepříjemnou situaci při posledním divadelním
představení, která vznikla naší chybou.
Chyba byla neúmyslná, nicméně se stala,
nejde vzít zpět a nás to mrzí. Věříme však,
že nám i přesto zachováte přízeň.
Vaše CKVB
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HLEDÁNÍ TICHA PAVLA BAŇKY
Kdo z vás nestihl výstavy Blatenského fotofestivalu, nemusí zoufat. Ještě do 10. listopadu máte možnost zhlédnout výstavu
letošní fotofestivalové hvězdy, mezinárodně uznávaného fotografa Pavla Baňky.

Blatná 25. října 2019
bětem, Inkou Machulkovou a Vlaďkou Čerepkovou. O vizuální umění se začal více
zajímat díky své ženě, výtvarnici Jindře
Vikové. Postupně tak Pavel Baňka vyměnil
psaní za focení.
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V roce 1994 založil Pavel Baňka Ateliér
fotografie na Fakultě umění a designu
v Ústí nad Labem a ještě do nedávné doby
jej vedl. Založil též Pražský dům fotograﬁe
a časopis Fotograf. Jeho snímky najdete
ve světových muzeích, např. v New Yorku,
Chicagu, Bostonu, Houstonu, Paříži, Švýcarsku…

Pavel Baňka při instalaci výstavy v Městském
muzeu Blatná. Foto Kamila Berndorﬀová

Pavel Baňka: ze souboru NEKONEČNO, Nebe
VI, 2000
V Městském muzeu Blatná vystavuje spolu se svojí někdejší studentkou Leonou Telínovou.
Pavel Baňka (* 1941) patří mezi nejlepší
české fotografy. Původně ovšem vystudoval elektrotechniku na ČVUT a do konce
sedmdesátých let minulého století pracoval jako výzkumný pracovník. Mimo to
se věnoval také poezii. Byl členem české
beatnické skupiny spolu s Václavem Hra-

Nejprve externě pracoval pro nejrůznější
časopisy (Domov, ČS architekt, Bydlení)
a teprve později se zabývá výhradně volnou tvorbou. V osmdesátých letech se dokonce prosadil i na mezinárodní fotograﬁcké scéně. Zaujal totiž Manfreda Heitinga,
jednoho z nejvýznamnějších amerických
sběratelů a kurátorů fotograﬁe, který zastupoval ﬁrmu Polaroid. Od té doby Baňka
opakovaně pobýval v USA na různých rezidenčních pobytech nebo jako přednášející
na tamních univerzitách.

Pavel Baňka: ze souboru OREGON COAST XVI, Hvězdy rotující nad námi, 2005

Fotografie vnímá Pavel Baňka jako záznamy svého života. Jeho tvorba je široká a rozmanitá. Zahrnuje zátiší, portréty,
různé prázdné prostory a v posledních desetiletích i krajinu.
A právě snímky z krajinných cyklů uvidíte
na výstavě v Městském muzeu Blatná. Fotograﬁe pochází z let 1998 – 2018 a Baňka
na nich zachycuje krajinu českou (České
středohoří) i tu americkou (Oregon). Výstavu pro Blatnou nazval Hledání ticha.
K fotografování krajiny se dostal až na konci devadesátých let, když doprovázel svoji
ženu na uměleckou rezidenci v Oregonu.
Do té doby byl znám především svými portréty a příroda mu přišla trochu „nudná“.
Divoká a nespoutaná oregonská krajina
mu však učarovala a Pavel Baňka začal experimentovat. Několikavteřinové expozice
fotil bez stativu anebo naopak zaznamenával proměny přírody mnohahodinovou
expozicí. Proto na jeho krajinách ucítíte
foukat vítr, uslyšíte šumět moře a možná
i autorův tlukot srdce. Velkoformátové
snímky kopců, lesů, luk, nebe i moře mají
až meditativní charakter a u některých si
nebudete jistí, zda-li se díváte opravdu jen
na fotograﬁi.
Pavlína Eisenhamerová
Městské muzeum Blatná
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Autodoprava Petr Chvátal Blatná
Chlumská 1355 - 388 01 Blatná
+420 603 247 601
www.adchvatal.cz
ad.chvatal@seznam.cz
Zemní a výkopové práce, traktorbagr + otočný bagr
Dovoz kameniva, písku, betonu
Ź Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,
odvoz suti
Ź TATRA 815 sklápěč + hydraulická ruka
Ź
Ź
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RYBÍ HODY A VYŘEZÁVÁNÍ
DÝNÍ U ČILÁKA
Tradiční rybí hody nabídnou gurmánům v buzické
hospodě U ČILÁKA ve dne 27 - 28. 10. 2019
pestrý výběr specialit z rybníků a tůní.
27. 10. se brány rybího ráje otevřou ve 14.00 hod.
28. 10. pak již v 10.00 hod.

Přijmeme 1-2 řidiče MKD řidičský průkaz sk. C + E,

A nádavkem překvapení pro děti!
27. 10. proběhne soutěž ve vyřezávání dýní.

mzdové ohodnocení – 38.000 Kč čistá mzda,
pojištění pracovní neschopnosti, 13. plat, víkendy volné,
stálá práce

Sraz soutěžících v 15.00 hod. U ČILÁKA.
Nejkrásněji vyřezané dýně budou odměněny.

603 514 938

P rogram:
10. 11. 2019

Svatomartinská husa
Na menu bude drůbeží kaldoun, domácí husí paštika s brusinkami a rozpečenou bagetkou, dozlatova pečené husí stehno s bílým a červeným zelím, špekový a bramborový
knedlík, domácí jablečný závin se šlehačkou.

23. 11. 2019

Skotský večer na Špejcharu
Večer se specialitami skotské kuchyně skotskou whiskey .Večerem Vás provede kapela
hrající skotské národní písně a bude i ukázka tance. POZOR kdo přijde v kiltu dostane
panáka skotské ZDARMA. Vstupné 99,- Kč.

31. 12. 2019

Silvestr na Špejcharu
Bohaté silvestrovské menu, hudba k tanci i poslechu a na půlnoc ohňostroj.

www.spejchar-breznice.cz

S naší TV
se DVB-T2
bát nemusíte

-HGLQ«FRSRWěHEXMHWH
je set-top box nebo SmartTV
s aplikací SledovaniTV.

Objednejte na telefonu:

774 257 568
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port
Evropská motokrosová
elita si dala dostaveníčko
na poli u Hajan
S drsnými jezdci držela statečně krok i tři
děvčata.
Hajany - Pro někoho vytí tisícovky ďáblů,
pro někoho rajská hudba. Tak se dá charakterizovat zvuková kulisa, která doprovázela
onu příjemně prosluněnou sobotu na poli
u obce Hajany start 210 motokrosových strojů.
Na 13. ročníku „Poháru města Blatná“ se sjela
evropská smetánka, aby za řídítky oplechovaných divokých „šimlů“ podala jako vždy
a všude exkluzivní výkony. Několikasethlavý divácký kruh neprodyšně uzavřel dějiště
velké sportovní podívané, aby mu neunikl ani
zlomek dechberoucích scén v prašném oparu.
Na své si pochopitelně přišli i majitelé stánků
s občerstvením- libě vonící klobásy a pivo
„ze sedmého schodu“ šly výborně na odbyt!
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ný. Nejdůležitější ale je, že dokončil závod
a nikde neupadl,“ vyjádřil se po seřazení
motokrosového „potěru“ v cílovém prostoru
Jakubův otec.
Jakub Mir- vald poprvé osedlal „mládě“
od motorky ve svých čtyřech letech. Za krátkou dobu už stačil vyměnit původní HONDU
QR 250 za výkonnější KTM SX 50 JUNIOR.
Tato dvacet let stará „bojovnice“ vysála
z rodinného konta prý 18 000 korun, ale jde

o investici, která rozhodně nevyjde naprázdno.
„Nedalo se nic dělat. První mašina už byla
Kubovi malá, navíc dostatečně nepérovala,“
krčí rameny pan Michal. Skvělou kariéru jeho
ratolesti předvídá i fakt, že trénuje v Jiníně
pod pláštěm vynikajícího týmu „MXENDUROPARK“. Nadto ho připravuje významná
motokrosová osobnost- David Čadek.
(pokrač. na str. 14)

Neuvěřitelné vítězství 2:1 nad týmem
Anglie po 44 letech
Střelec rozhodujícího gólu v zápase
s Anglií o postup na EURO 2020 - střídající
Zdeněk “Kobra” Ondrášek - hrál fotbal
za TJ Blatná!
Narodil se v prosinci 1988 ve Strakonicích. S fotbalem začínal v západočeském
Stříbře, po přestěhování do jihočeské obce
Kadov v roce 2000 přestoupil do TJ Blatná,
zde působil v mládežnických kategoriích
a v létě 2005 odešel na zkoušku do „B“ dorostu Dynama České Budějovice. V letech
2012 až 2015 hrál za norský klub Tromsø IL,
v letech 2015 až 2019 za polský klub Wisla
Krakov a od letošního roku hraje v USA
za FC Dallas.
Děkujeme za skvělý reprezentační gól
a přejeme mnoho dalších nejen fotbalových
úspěchů.
ZM
zdroj a foto Wikipedie
Více podrobností přineseme v příštím čísle.

Startovní čára - burácí motory a pracují nervy

Na vytyčeném přírodním okruhu o délce
cca dva kilometry se báječně vyřádili i ti
nejmenší závodníci. Naděje tohoto krásnéhoi když trochu riskantního - sportu si získaly
od veřejnosti bezpochyby nejryzejší sympatie.
A plným právem. Titul „benjamínka přeboru“
držel tentokrát teprve čtyřletý Jakub Kozák
z Milevska. „Ještě neumí chodit a už prohání
motorku,“ neodpustili si štiplavou poznámku
na jeho adresu dva fandové z anonymního
davu. A pak tu byl šestiletý Jakub Mirvald ze
Strakonic, který zde v Hajanech za asistence a starostlivého dohledu tatínka Michala
rozjel svůj vůbec první ostrý závod v životě.
A takový okamžik zůstane v paměti každého
motokrosaře osazený zlatým rámem. Navíc
strakonické vycházející hvězdičce přinesla
premiéra na Blatensku hned medaili. Tenhle
bronzový suvenýr bude mít dozajista v rodině
Mirvaldových čestné umístění. „Já sám jsem
motokros nikdy nedělal. Moc jsem chtěl, ale
za našeho mládí pro to nebyly podmínky.
Tak jsem se spokojil s řáděním na silničních
mašinách. Na synka jsem samozřejmě pyš-

Fotbalové výsledky
SOBOTA 26/10 2019 - ČIMELICE – TJ BLATNÁ ,,A“ Začátek ve 14.30 hodin
SOBOTA 26/10 2019 – TJ BLATNÁ – BOROVANY (ženy) Začátek ve 13 hodin
NEDĚLE 27/10 2019 - TJ BLATNÁ ,,B“ – BALVANI Začátek ve 14.30 hodin
Poslední kolo:
Muži „A“

Blatná-Junior Strakonice

Muži „B“

Poříčí-Blatná

0:1 (0:0)
2:1 (1:1)

Král

Ženy

Domažlice-Blatná

3:1 (1:0)

Swietoňová

Dorost

Blatná-Vacov

2:1 (0:0)

Bulka Adam 2x

Žáci st.

Blatná-Sedlec

3:0 (0:0)

Říha Tomáš 2x, Fous Petr

Žáci ml.

Protivín-Blatná

neděle 27.10.

11,45 hodin

Žáci ml. B

konec podzimní části

OP ml. žáků

Muži „A“

Olešník-Blatná

4:1 (0:0)

Mišiak

Muži „B“

Blatná-Malenice

5:1 (2:0)

Peleška 2x, Říha Jiří 2x, Hlaváč

Ženy

Blatná-Hradiště

0:4 (0:2)

Dorost

Blatná-Volyně/Čestice

13:1 (6:0)

Šimůnek Michal 3x, Bulka Adam 2x,
Říha Vítek, Fořt, Potůček Josef, Bláha Vojtěch, Říha Pavel, Habada, Fiřt,Potůček vlastní

Minulé kolo:

Žáci st.

Hradiště B-Blatná

0:2 (0:1)

Fous Petr, Fejtl Michal

Žáci ml.

Hradiště B-Blatná

6:3 (1:2)

Říha Tomáš 2x, Šafařík

Žáci ml. B

konec podzimní části

OP ml. žáků
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Evropská motokrosová elita si dala
dostaveníčko na poli u Hajan
(dokončení ze str. 13)
Na oblíbeném „Poháru města Blatná“ není skutečně nouze o špičkové jezdce. Míří sem pravidelně dokonce i motokrosové legendy
zvučných jmen. Jednou z nich je pan Zdeněk Velký / 67 let / z Berouna. Tomu už nikdo nevezme tři medaile z Mistrovství světa. Ještě
před časem zatápěl na tomto podniku soupeřům v roli
aktivního závodníka. Letos
se zúčastnil už jen jako pozorovatel. „ Motokros jsem
pověsil na hřebík před dvěma
a půl roky. Utrpěl jsem totiž
ošklivý úraz- paradoxně ne
na mašině,“ svěřuje se jeden
z nejlepších jezdců, jaké kdy
naše scéna měla, „ Nebýt
toho, asi bych ještě pokračoval dál.“ Může se to zdát jako
zásah osudu nebo zlomyslná
náhoda, ale na nemocniční
lůžko ulehl zrovna tehdy,
Bronz mezi dětmi ulovil talent
když dokončil jubilejní paze Strakonic
desátou sezónu: „Určitě není
čeho litovat. Mám na kontě stovky absolvovaných závodů. Některou
sezónu jsem jich objel i třicet,“ bilancuje „sekáč“ s vlasy prokvetlými
stříbrem. Za časů jeho mládí prý nová motorka ČZ stála 10 000 korun: „ Nezapomenu nikdy na skvělé podmínky, jaké nám poskytoval
SVAZARM. Nemusel jsem si určitě lámat hlavu nad existenčními
podmínkami,“ vrací se do minulosti živá legenda. A co ho přitahuje
na „ Pohárech města Blatná“? „ Jezdím sem hlavně kvůli Edu Fiňkovi
a jeho rodině, co tuhle masovou akci řídí a zabezpečují. Je to příkladně
zorganizovaný závod, moc se mi tu líbí. Kde dneska člověk může vidět
pohromadě přes dvě stě motorek? V Kaplici na Mistrovství republiky
juniorů se jich sjede sotva šedesát,“ podotkne Zdeněk Velký s jistou
dávkou skepse v hlase.
(Bez jazykové úpravy).

Den válečných veteránů

Sedlice
Neděle

10. 11. 2019
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Dokončení v příštím čísle.
V. Šavrda

„Hospůdko, hospůdko, otevři se
a přijmi všechny přátele žaludského esa!“
Mariášnická obec a mačkovská hospůdka pořádají

„TURNAJ VE VOLENÉM MARIÁŠI“
Turnaj se koná v sobotu 9. 11. 2019 v Mačkově
(tento turnaj je součástí „jižanského poháru“)

Přátelský turnaj v ŠACHU

Prezentace: od 10.00 hodin v sále obecního domu

10. 11. 2019 od 10.00 hod.

První list bude vynesen úderem 11. hodiny!

PŘIJĎTE POBEJT!

v Buzicích - hospoda U ČILÁKA
Prezentace: od 9.00 hodin

Ročník 30 (40)
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Autodíly –
železářství
MAREK CHVÁTAL

 náhradní díly Škoda
+ zahraniční vozidla
 autodoplňky, maziva, oleje
 výroba klíčů
 prodej vložek, zámků, kování
 sjednocování a oprava vložek FAB,
TITAN
 elektrické a ruční nářadí
 vruty, šrouby, hmoždinky, kotvy
Provozní doba:

Po-Pá
So

7.30 - 16.30
8.00 - 11.00

J. P. KOUBKA 81, BLATNÁ
tel: 777 024 366, 383 422 111
e-mail: chvatalm@seznam.cz

Dvůr Lnáře, spol. s r.o.
Lnáře 18, 387 42 Lnáře
IČO: 25161253
DIČ: CZ25161253

Prodej palivového dřeva
(smrk, borovice):

&
PODLAHY KRAMEŠ
MÜLLER
NABÍZÍ:

• koberce, lina, plovoucí podlahy
• interiérové dveře
• velký výběr lišt
REKONSTRUKCE BYTŮ
SÁDROKARTONOVÉ SYSTÉMY
PŮDNÍ VESTAVBY
DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE

KRAMEŠ 777 815 005

MÜLLER 777 815 003

ß
ELEKTROMONTÁZE

délky 2 m – vlákninové dříví - cena 300 Kč/prm
délky 3 m – dřevovina – cena 350 Kč/prm
(bez hniloby)
Ceny stanoveny na odvozním místě
(skládka v lese u cesty).
Možnost sjednání dopravy dřeva nebo vlastními
prostředky.

Tel. 602 684 845
Vše pro vaši zahradu
Rizikové kácení
Řez ovocných a okrasných
dřevin
Sekání strunou i hvězdicí
Střih a zakládání výšek
živých plotů

Tel.: 704 756 766

E lektromontáže
Blatná, spol. s r.o.

Elektroinstalace pro všechny typy objektů
Projektování el. přípojek a elektroinstalací
Elektropřípojky od A do Z
Montáže a opravy hromosvodů
Revize elektro a hromosvodů

Dále nabízíme:
- zemní a výkopové práce strojní
- protlaky pod komunikacemi, řezání povrchů

Kontakt na tel.: 602112400, 602132227
e-mail: info@elektromontaze-blatna.cz
Z nedosatku příležitostí hledám touto cestou
štíhlejší ženu přiměřeného věku k vážnému
seznámení, z Blatné a okolí. Je mi těsně po padesátce, jsem kuřák a přes rok žiji singl zde
v Blatné, kde i pracuji.
Minulost mám vyřešenou, přítomnost mě
nenaplňuje, a tak hledím do budoucnosti, co mi
přinese. Byl bych rád, kdybych letošní Vánoce
netrávil sám, tak jako ty loňské.
V případě zájmu, odpovím na Vaši SMS zprávu

Tel.č.: 605 572 332

HLEDÁTE PŘIVÝDĚLEK?
Nabízíme pozici STRÁŽNÉHO
na plný, příp. zkrácený úvazek
nebo na dohodu o provedení práce.
Podmínky: aktivní řidič sk. B,
bydliště Blatná a blízké okolí.
Více info: 602 438 389

Petr Hrubý
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ

Jankovský

e-mail: albin.vesely@tiscali.cz

tel.: 383 422 040, 724 186 423, fax: 383 422 039

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE

NABÍDKA

rozšířený sortiment v 1.patře
Dovoz zboží až domů
Zapojení a instalace
NAJDETE
Odvoz starého
NÁS NA FB
zboží
Expert.cz – Blatná
PIVOVARSKÁ 200, BLATNÁ,
PO – PÁ 8:00 – 17:00 HOD., SO 8:00 – 12:00 HOD.








štěrk – vel. 4-8 /
8-16 / 16-32
písek – praný
– kopaný
střešní latě

stavební materiály
střešní krytiny
OSB desky
dveře, zárubně
kotevní a spojovací
technika

Hnědé uhlí BÍLINA - ořech I. a II., kostka
Brikety uhelné (UNION)
a dřevěné
DOPRAVA na místo určení
Iveco s hydraulickou rukou/Avie/Multicar
SKLÁDÁNÍ UHLÍ pásovým dopravníkem

● LETÁKY, PLAKÁTY
●

NAVŠTÍVENKY, POZVÁNKY

●

PROSPEKTY, ČASOPISY

●

KNIHY, BROŽURY

●

KALENDÁŘE

Nad Vdovečkem 1123

●

DIPLOMOVÉ PRÁCE

388 01 Blatná

●

GRAFICKÉ SLUŽBY

Tel.: 383 422 044



E-mail: info@blatenskatiskarna.cz

VÝHODNÉ CENY

www.blatenskatiskarna.cz

Příjem zakázek: pondělí - pátek od 6.00 - 14.00 hod.


výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří
Otevřeno:
Po - ZAVŘENO
St - 8.00-14.00
Pá - 14.00-18.00

Út - 8.00-14.00
Čt - 8.00-14.00
So (lichý týden
pouze po dohodě)

Hajany 80 Tel.: 732 236 153 www.spanekvperi.cz

Blatenské listy
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Vzpomínka
V časopisu Blatensko SOBĚ vyšel článek paní Milady Cihlové,
ve kterém vzpomíná na 110.
výročí narození mého otce, profesora Františka Machovce. Při
této příležitosti bych chtěl připomenout jeho velikou ochranářskou činnost. O přírodu se
staral a zajímal v době, „kdy se
toto moc nenosilo“. O tom, jak
předvídavé a „nadčasové“ byly jeho myšlenky, svědčí mnohé
články, které publikoval. Dle informace je neděle 20. října
uvedena jako DEN SRTOMŮ. Z mnoha jeho článků jsem
tedy vybral článek k zamyšlení o lesích, který vyšel před padesáti lety – v roce 1970 a který se, dle mého názoru, velmi
hodí i do dnešní doby, kdy se začínají opět hromadně vysazovat i za pomoci občanů a spolků, stromky do lesních holin,
které způsobil kůrovec.
František Machovec
K měsíci lesů

V LŮNĚ LESŮ NA BLATENSKU
Nitro blatenské kotliny oplývá hojnými lesy. Charakteristickými dřevinami těchto lesů jsou smrk a borovice, méně
jedle a na lesních okrajích modřín. Ve všech jehličnatých porostech se vyskytuje dosti hojně osika, bříza, jeřáb, v menších
skupinách nacházíme dub, buk, javor, lípu i jilm, v močálech
a bažinách olši. V lesích Jezbyně, Podhajský les a Háj hrdinů
byly vysázeny i některé cizokrajné dřeviny jako smrk pichlavý, smrk sitka, smrk sivý, douglaska tisolistá, borovice banksovka a vejmutovka, borovice černá, dub bahenní a červený
a topol kanadský. Na počátku minulého století byl v blatenských lesích hojnější i habr. Podle stromů mají některé lesy
i své pojmenování, např. Sosnovec, Borek, Ve smrčí, Jedlovec, V merfání, Dubina, Březovec, Bučina, Lipovna.
Lesy na Blatensku jsou v operativní správě lesního závodu v Rožmitále pod Třemšínem a jsou rozděleny na polesí
Blatná, Závišín, Radošice, Uzenice a Slavětín. Každé polesí
má 4 hájenství. Lesy v jihovýchodní části Blatenska s polesími Obora a Sedlice jsou v operativní správě lesního závodu
ve Strakonicích. Nejvíce lesů v katastru mají obce Skaličany, Mužetice, Závišín a Sedlice. Z JZD vlastní nejvíce lesů
JZD „Viklan“ v Kadově, Blatenka, Myštice, Hradiště a Pole.
V soukromém vlastnictví je jen nepatrná část lesů, nejvíce
v katastru Čečelovic. Všechny tyto lesy jsou pod odborným
dohledem státních lesů.
Lesy jsou základnou pro nepostradatelnou hospodářskou
surovinu – dříví. Lesních dělníků je však na Blatensku málo.
Aby tuto situaci Státní lesy zlepšily, plánují v Blatné výstavbu
jedné dvojhájenky a 5-6 bytových jednotek pro lesní dělníky.

Jaká je situace v polesích můžeme sledovat na příkladu polesí
Blatná. Pro těžbu dřeva, ačkoliv je dost značná, zaměstnává
toto polesí pouze dva zaměstnance. Bez brigádnické pomoci
zemědělců v zimním období si nelze představit splnění plánu
těžby. Těžkosti nastávají při zpracování dřeva z polomů, které
vznikají při velkých vichřicích, po dlouhotrvajících deštích,
v zimě pro spousty mokrého sněhu nebo silné námrazy. Toto
dřev o se musí totiž, vzhledem k lesním škůdcům, zpracovat
přednostně a rychle. I v pěstování lesa není situace růžová.
Ročně se tu vysazuje asi 20 ha lesa. Sazenice se pěstují v 5
školkách, v nichž pracuje v letním období 8 žen. Při zalesňování pomáhají členové JZD, důchodci a i školní mládež.
V lesích tohoto polesí žije poměrně hojně srnčí zvěře, 3 daňci, ve větším množství zajíc a bažant. Proto má polesí i režijní
honitbu, do které jsou zahrnuty i rybníky v lesní oblasti.
Zatímco do Blatné se sváží pilařská kulatina na exportní
dodávku, do železniční zastávky v Závišíně se sváží z oblasti Blatenska všechno nehroubí. Zde je odkorňovač zbavuje
kůry a odkorněné kuláčky se dopravují potom vlakem do Severočeských papíren ve Štětí. Kuláčky s kůrou horší jakosti,
křivé a sukaté, jsou zasílány do továrny SOLO Sušice k zpracování na sololit. Surové kmeny nekrácené a tyče se svážejí
do železničních stanic Lnáře a Blatná, kam se sváží též dřevo
na palivo. Toto je vagóny převáženo do Středočeského kraje.
Kromě dříví poskytují lesy na Blatensku hojně lesních
plodů: borůvek, malin, hub, jahod, brusinek i ostružin a některé léčivé byliny. Ve sběru lesních plodů má primát Sedlice.
Lesy jsou tu však i důležitým činitelem vodohospodářským
a klimatickým. Zdržují vláhu, pramení v nich četné potůčky,
které zásobují vodou blatenské rybníky a zmenšují sílu hlavně západních a severních větrů.
V době druhé světové války byly lesy domovem četných
partyzánů. V lese Na březinách u Radošic najdeme pomník sovětského partyzána Pimonoviče, který se tu skrýval
v bunkru, ve kterém se také zastřelil, když při jednom honu
byl nešťastnou náhodou prozrazen. V lesíku Hůrka u Mačkova je základní kámen k pomníku K.Havlíčka Borovského.
Z finančních důvodů k postavení pomníku nedošlo. V Háji
hrdinů u Tchořovic je pomník zaměstnanců lnářských statků, padlých v první světové válce, za níž tento háj vysázeli
domácími i cizími dřevinami ruští zajatci. Pomník padlým
v první světové válce umístili do lesa V křenči též občané
z Hradiště.
V poslední době stále vzrůstá význam lesa jako rekreačního činitele, což se projevuje zvláště tam, kde je v sousedství
lesa rybník nebo řeka Lomnice. Uprostřed klidného a zdravého prostředí si jistě každý uvědomuje velký a všestranný
význam lesa pro naše národní hospodářství a oprávněnost
každoroční akce Duben – měsíc lesů. Vždyť podle slov básníkových „ v lůně lesů srdce vlasti zpívá a lid bez lesů je národ, který umírá“.
F. Machovec,
prof. SVVŠ

VISHAY ELECTRONIC s.r.o.
závod Blatná Sfernice

MECHANIK SEŘIZOVAČ
Pracovní náplň:
● obsluha a údržba strojů a zařízení
● zlepšování procesu výroby
● seřizování parametrů strojů dle listu nastavení
● zajišťování kvality výroby dle technických listů - úzká spolupráce s oddělením kvality
● 3 směnný provoz
● vítané znalosti:
● v seřizování vstřikovacích lisů - výměna forem
● ve zpracování plastů
● pneumatických a hydraulických zařízení
● zručnost,technické znalosti,časová flexibilita
Nabízíme:
● práce na HPP v čistém prostředí u stabilní nadnárodní společnosti
● příspěvek na dovolenou a Vánoce (13. a 14. plat), ostatní nadstandardní
příplatky
● příspěvek na dopravu až 1000 Kč/měsíc
● příspěvek na životní připojištění
● příspěvek na dětský tábor
● dovolenou 25 dnů + další dny za odpracovanou dobu
● každoroční navyšování mzdy
● náborový příspěvek 5 000,-- Kč pro dělnické pozice
● variabilní složku mzdy
● dotované stravování
Pro bližší informace volejte:
Martina Říhová tel. č. 383 455 611
Email: martina.rihova@vishay.com

